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Internship
Programul oficial de internship organizat de Guvernul României

Guvernul României continuă cu a II-a ediție a programului de internship, organizat pentru
prima dată în anul 2013. În acest an, programul se extinde la nivelul tuturor ministerelor și
departamentelor reprezentate în Guvern.
Programul se va întinde pe o perioadă de două luni, unde peste 170 de tineri vor avea ocazia să
activeze în administrația publică centrală, punând în practică cunoștințele dobândite în anii de
studiu academic, și având posibilitatea de-a contribui la îmbunătățirea actului de guvernare.

Sursa: http://internship.gov.ro/

Programul a fost lansat în data de 16 martie 2014 și se va lua sfârșit pe data de 15 sempembrie
2014. Sunt invitați să aplice toți tinerii cu vârsta până în 24 de ani și care sunt studenți ori
tineri absolvenți ai programelor universitare de licență. Temenul limită pentru înscriere este 31
mai 2014.
Pentru mai multe detalii privind înscrierea, organizarea și condițiile de înscriere vă rog să vizitați
site-ul oficial al programului: http://internship.gov.ro/

Redactor şef: Claudiu - Petrică Rizea
Pentru a nu mai primi acest newsletter, vă rugăm să ne scrieţi la: office@cexa.org.
Întrebări sau comentarii la office@cexa.org.
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Conferință
Conferința Unită pentru Demnitate
Conferința se va concentra pe situația specifică a tinerilor rromi, afectați de discriminare multiplă.
Conferința este concepută ca un forum pentru a crește gradul de conștientizare, de-a explora și de-a
formula răspunsuri la situații de discriminare multiplă care afectează tinerii rromi.
Evenimentul este organizat de Consiliul Europei și va avea loc în perioada 24-26 iunie 2014, în Franța, la
Strasbourg.
Termen de înscriere: 10 aprilie 2014
Pentru mai multe detalii accesați:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2014% 201st% 20sem% 20activities% 20EYCs%
20call/2014_Call_for_participants_for_the_conference_on_multiple_discrimination_affecting_Roma_youth.d
oc

Școală de vară
Școală de Vară în Educație - UNAOC 2014
Toți tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani,
din toată lumea, sunt invitați să participe, o
saptămână, la un dialog peste granițe, unde să-și
dezvolte aptitudinile critice pentru cetățenie la nivel
mondial.

Termen de înscriere: 22 aprilie 2014
Data desfășurării: 24 august 2014
Locul desfășurării: Tarrytown, NY, SUA
Pentru detalii și înscrieri accesați:
http://www.unaocefsummerschool.org/summerschool

Sursa: www.jeffjonesillustration.com
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Cursuri
Școala de germană 2014!
Academia de Studii Economice București, Facultatea de Administrarea Afacerilor în Limbi Străine (FABIZ)
organizează împreună cu asociația “Pro Magna” o școală de vară de limba germană.
Școala de germană 2014 este un program intensiv de învățare a limbii germane (4 ore/zi cursuri) adresat
persoanelor de peste 16 ani. Indiferent daca ești începător și nu ai studiat niciodată limba germană sau
dacă ai deja cunoștințe medii sau avansate.
Școala de Germană 2014 va fi organizată anul acesta în 3 ediții: una în perioada 3-15 august 2014, cea de a
doua în perioada 17-29 august 2014 și cea de a treia în perioada 31-12 septembrie 2014. Toate cele trei
ediții vor avea loc în zona Brașovului.
Pentru mai multe detalii accesați: http://www.scoaladegermana.ro/

Curs avansat de formare Schimburi de tineri-ATOQ
ATOQ este un curs avansat de formare pentru creșterea
calității

proiectelor

de

schimburi

de

tineri

în

cadrul

programului Erasmus+ în domeniul tineretului. Cursul va
reuni membri ai organizațiilor non-guvernamentale care au
experiență în derularea proiectelor de schimburi de tineri sau
care

au

participat

în

astfel

de

proiecte

și

doresc

să găsească mijloacele prin care calitatea acestora să fie
îmbunătățită.

Termen de înscriere: 2 mai 2014
Data desfășurării: 19 - 24 iunie 2014
Sursa: www.digitalic.it

Locul desfășurării: Paris, Franța
Pentru mai multe detalii accesați:
http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/1207
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Voluntariat
Stagii de voluntariat în Franța !
O organizație coordonatoare SEV din Franța caută 4 voluntari pentru următorul termen limită Erasmus+ (30
aprilie). Cei 4 voluntari vor desfășura activități în 3 organizații diferite care funcționează ca centre de zi
pentru persoane cu dizabilități. Voluntarii vor desfășura, alături de membrii organizațiilor, activități
educative și de timp liber cu aceștia.
Termen de înscriere: 10 aprilie 2014
Pentru detalii și înscrieri accesați: sve@crij-ca.fr

Stagii de voluntariat în Austria
O organizație acreditata SEV din Austria caută voluntari
pentru proiecte SEV în domeniul social. Stagiile vor avea o
durată de 12 luni și vor începe în septembrie/octombrie
2014.
Cei interesați pot solicita mai multe informații pe adresa de
e-mail: susanne.rosmann@4yougend.at

Training internațional în Tirana, Albania

Asociația Support for Youth Development din Cluj-Napoca
anunță selecția a 4 tineri (fete și baieți) pentru a participa
la un proiect în Albania.
Sursa: willowbrookschoolpto.org
Termen de înscriere: 10 aprilie 2014
Pentru înscrieri sunați la 0728-860568 (program 10.00-20.00) sau solicitați detalii suplimentare
la part3.s4yd@ymail.com
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